
R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  

 MUNICIPIUL FALTICENI 
Nr.  14390 / 17.07.2020 

 
                                                                                      Proiect 

                                                                                                                                   
 

HOTĂRÂRE 
privind validarea mandatului de consilier local al doamnei GRIGORIU ELENA, 

membru al Partidului Social Democrat 
 
 

Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

               - referatul Comisiei de validare a Consiliului local al municipiului FălticenI 
înregistrat la nr.   14389 /  17.07.2020;  

          - adresa Partidului Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Suceava, 
înregistrată la nr.  14388 / 17.07.20120; 

În temeiul  prevederilor art. 100 alin.(33) Legii nr. 115 din 19 mai 2015 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 
  În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.a) art. 139 alin. (1), art. 196 alin. 
(1) lit. a) şi art. 602 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 

            Art.1: Se validează mandatul de consilier local al doamnei GRIGORIU 
ELENA în cadrul Consiliului Local al municipiului Fălticeni, înscrisă pe lista 
electorală a Partidului Social Democrat la alegerile din  iunie 2016. 
           Art.2:  Doamna consilier local GRIGORIU ELENA îşi va desfăşura 
activitatea în cadrul Comisiei pentru administraţie publică,  juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. 
            Art.3: Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios 
administrativ în termen de 5 zile de la adoptare. 
 

                             INIŢIATOR 
                                PRIMAR 
                prof.Gheorghe-Cătălin Coman 
   
                                                                                                AVIZAT  
                                                                         SECRETAR GENERAL MUNICIPIU  
                                                                                         jr. Mihaela Busuioc 
 
 
 



R O M A N I A 
JUDETUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI FALTICENI 

Nr.  14389  din data de 17.07.2020 
 
 

R E F E R A T 
 

 
 
 Comisia de validare din cadrul Consiliului Local al municipiului Falticeni, 

numită prin H.C.L. nr. 72/ 24.06.2016, constată urmatoarele: 

 - prin adresa înregistrată la nr. 14388 / 17.07.2020, Partidul Social 

Democrat – Organizaţia Judeţeană Suceava a confirmat apartenenta politica a 

doamnei GRIGORIU ELENA, inscrisă pe lista acestui partid la alegerile din iunie 

2016. 

 Conform art. 100 alin.(33) al Legii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 

 “Candidaţii înscrişi în liste, care nu au fost aleşi, sunt declaraţi supleanţi în listele 

respective. În caz de vacanţă a mandatelor de consilieri aleşi pe liste de candidaţi, 

supleanţii vor ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscrişi în 

liste dacă, până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, 

partidele politice sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din 

partea cărora au candidat supleanţii confirmă în scris, sub semnătura conducerilor 

judeţene ale partidelor politice sau ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale, că supleanţii fac parte din partidul politic respectiv sau din 

organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale”. 

 Întrucat doamna Grigoriu Elena întruneşte condiţiile de eligibilitate pentru 

ocuparea funcţiei de consilier local, Comisia de validare a Consiliului Local al 

municipiului Fălticeni propune validarea mandatului de consilier al acesteia, 

urmând ca, prin hotărârea Consiliului Local să fie desemnată membru în Comisia 

pentru administraţie publică,  juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. 

 



 
COMISIA DE VALIDARE din cadrul Consiliului Local al Municipiului Falticeni: 

 
 

Presedinte – consilier local, DULGHERIU MARIA ____________________; 

 

Membri - consilier local, SANDU IOAN-SERGIU _______________________; 

 

- consilier local, MATEI GABRIEL ________________________; 

 

- consilier local, POPA-ION OLGUȚA ___________ _________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  SUCEAVA 


